
—   12   — 

ESKERRIK ASKO, JAUNA, BIHOTZ-BIHOTZETIK 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, ORAIN ETA BETI. 
 
 Zure antzera, Jauna, gaitezela ibili, 
 zure antzera, Jauna: on eginez beti. 
 
 
JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
 
2 Gure bihotz barruan biztu zure argia 
gaitezen gu munduan argi Jainkoz betia. 

 
 
Jaunartzerako abestiak… 
 
1.  Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 

   Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
2.  Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
   Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3.  Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
   ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
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—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 
munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 

EMOIGUZU, JAUNA, ogia jateko 
bizitza-indarra zuri jarraitzeko. (bis) 
 
 1 Jesus zeu zaitugu bideko janari 
gure bizitza osoan arnas eta argi. 
 
 2 Emoiguzu, Jauna, bizitza indarra 
lagunak maitatzeko bihotzeko garra. 
 
3 Zu jatean emon poztasun gogoa 
hobeak izateko gurari sendoa. 

 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 
OTOITZA 
 
Zure etxeko gozotasuna 
aurkeztu deuskuzu, Jauna, 
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—Jesus Jauna, zure hitzaz gure ilunpeak argitu 
egin gura dozuz, erruki, Jauna. 

—Jesus Jauna, zure haragiaz gure ahulezia eza-
batu eta indartsu egin gura gaituzu, Kristo, 
erruki. 

—Jesus Jauna, gure ingurukoentzat eredu eta 
janari egin gura gaituzu, erruki, Jauna. 

 
Aintzarako 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 

Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmu-
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berak argitu eta indartu gaizan bere Semearen 
jarraikuntzan: 
 
—Elizearen alde: Ebanjelioan edan daian eta 

bere seme-alaba guztiengan ebanjelio-uretan 
edateko gogoa biztu eta indartu daian, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Jainkozale, eliztar eta sinistun dirala uste da-

benen alde: Jesusen berbak entzuteko eta 
aintzat hartzeko gauza izan daitezan, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Guraso eta hezitzaileen alde: euren ardurape-

koak zintzotasunean eta besteen zerbitzurako 
hezi daiezan euren bizitza ereduaz, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Burrukan diharduen herrialdeen alde, arerioa-

ren heriotzea bilatzen dabenen alde: entzu-
ten eta parkatzen ahalegindu daitezan gizarte 
gizakoiagoa eta zuzenbidezkoagoa eraiki ahal 
izan daigun, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Sinismena ospatzeko alkartzen garanok aintzat 

hartu daiguzan Jesus Jaunaren berbak, eta 
taldean alkarrizketatzea bilatu daigun haren 
jarraitzaile izateko, eskatu deiogun Jaunari. 
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Alde gaitzetik, egin on dana, 
bilatu bakea eta lehiatu haren alde. R/. 
 

 
HITZAREN LITURGIA 

 
Lehenengo irakurgaiari (Es 9, 1-6) 
Jakituriaren eta Lelokeriaren eztabaidako hitzaldietako zati 
bat entzungo dogu; oraingoan, Jakituriaren deia, inbitazi-
noa. Beraganatuko ete gaitu, ala geure ezjakinean gura do-
gula jarraitu erantzungo deutsogu? 
 
 
Esaera Zaharrak liburutik   (Es 9, 1-6) 
 
Jakituriak bere etxea eregi dau, 
zazpi zutabe landu ditu; 
abereak hil, ardoa nahastatu 
eta mahaia prest jarri dau. 
Neskameak bialdu ditu 
uriko goialdeetatik hau iragartera: 
«Ikasibakoa betor hona!» 
Zentzunbakoei esaten deutse: 
«Zatoze, jan nire ogia 
eta edan nik nahastatutako ardoa. 
Itzi zorakeriak eta bizi izango zaree, 
jarraitu zentzunezko bideari». 

Jaunak esana 
 
 
Bigarren irakurgaiari 
 

Aurrez-aur daukaguz ardao-mozkorra eta Espirituaren moz-
korra. Paulok azken mozkor honetaraxe bultzatu gura gaitu. 
 
San Paulo Apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik   (Ef 5, 
15-20) 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Ondo etorri, senideok, urtean zeharreko XX. 
domekako liturgia honetara. Zure egoerea argi-
tzen lagunduko deutsu. Eztabaidara ere eroan 
zeinkez, behar bada, edo Jesusen berbak ain-
tzat hartzera: ha zeure bizitzako aukeraketea 
dozula-ta, haren berbaz argitu eta haren ogiaz, 
haragiaz, janaritu gura badozu. Gaurko liturgiak 
hauxe gura izango leuke gutariko bakotxaren-
tzako: Jesus gure bizitzako aukeraketa bihur-
tzea. Baina erantzuna geuk, gutariko bakotxak, 
emon behar dogu. Jar gaitezan Jainkoaren esku-
etan. 
 
 
Sarrera-abestia 
 

Hemen gaituzu, Jauna, ogiaren eske, 
bizi behar honetan ahuldu bait gintezke. 
Zure gorputz santua hartu nahi genduke: 
zu barik bizitzerik ezingo genduke. 

 
 
Damu-otoitza 
Jesus Jaunaren aurrean salatu daigun gure ero-
sokeria (komodidadea) eta badakigunari lotue-
giak egotearren bere deiari entzun gor egitea. 
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eta deitzen deuskuzu zure ondasunetara 
gure ez-jakinetik atara guran. 
 
Baina, Jauna, ez ete gagoz gure lehenari 
eta ondo menperatuta daukagunari 
estuegi lotuta, eta haren morroi? 
 
Argitu gure adimena, adoretu gure gogoa 
biztu zuganako egarria 
eta zure Semearen gose izatea, 
zeure pozean bizi izan gaitezan 
eta poztasun horretara erakar daiguzan 
gure inguruan aurkitzen doguzan guztiak. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Aukeratu AMAIERA ABESTIA… 
 
Ama maite, Maria, 
egiguzu lagun 
zure bitartez Jesus 
ikusi dagigun. 

JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. 
Jesus betiko bizia. 
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gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Erantzun salmoa 

Sal 33, 2-3. 10-11. 12-13. 14-15 

 
 

R/. Txastatu egizue eta ikusi ze samur dan Jauna 
 
Bedeinkatuko dot aldi oro Jauna, 
nire ahoan beti haren gorapena. 
Harro nago Jaunagaz, 
entzun begie apalek eta poztu bediz. R/. 
 
Izan Jaunari begirunea zuek, Hari sagaratuok, 
ez jake-eta ezer falta begirunea deutsoenei. 
Aberatsek ere ezagutzen dabe beharrizana eta gosea, 
Jaunagana joten dabenei ez jake onik falta. R/. 
 
Zatoze, seme-alabok, eta entzun: 
Jaunari begirunea izaten irakatsiko deutsuet. 
Nork ez dau bizia maite? 
Nork ez dau luzaro bizi gura, zoriontsu izateko? R/. 
 
Gorde mihina gaitzetik, 
ezpanak engainu-berbatik. 
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† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
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Senideok: Begiratu arretaz zelan zabilzen; ez jokatu ergel, 
zentzunez baino, egokieraz baliatuz, sasoi txarrak doguz-eta. 
Ez izan, bada, buru bako; ahalegindu, ostera, Jaunaren nahia 
zein dan ulertzen. 
Ez mozkortu, ardotik nasaikeria dator-eta; bestetara, bete 
zaiteze Espirituaz, zeuen artean salmoak, gorazarreak eta 
kantu inspiratuak abestuz. Kantatu eta egin goratzarre Jau-
nari bihotz-bihotzez, gauza guztiekaitik Jainko Aitari eten 
barik eskerrak emonez, Jesu Kristo gure Jaunaren izenean. 
 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 
Ezjakinak eta itsukeriak eztabaidara eroaten 
dabe. Jakituria eta argibidea gura dogunok egin 
deiogun harrera on ebanjelioari, Aleluia abes-
tuz zutunik. 
 

ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik   
(Jn 6, 51-58) 
 
Aldi haretan, Jesusek esan eutsan jenteari: 
«Neu naz zerutik jatsia dan ogi bizia; ogi hone-
tatik jaten dauana betiko biziko da. Eta Nik 
emongo dodan ogia nire haragia da, mundua bizi 
daiten emona». 
Juduek eztabaidan ziharduen euren artean: «Ze-
lan emon deikegu Honek bere haragia jaten?» 
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Jesusek esan eutsen: «Bene benetan dinotsuet: 
Gizonaren Semearen haragia jaten eta haren 
odola edaten ez badozue, ez dozue bizirik 
izango zeuekan. Nire haragia jaten eta nire 
odola edaten dauanak betiko bizia dau, eta 
Neuk biztuko dot azken egunean. Izan ere nire 
haragia egiazko janaria da eta, eta nire odola 
egiazko edaria. Nire haragia jaten eta nire odola 
edaten dauana Nigan dago eta Ni Haregan. 
Bizia dan Aitak bialdu nau eta Ni Aitari esker 
bizi naz; era berean, Ni jaten nauana, Niri esker 
biziko da. Hau da zerutik jatsi dan ogia; ez da 
zuen gurasoek jan ebena lakoa, hareek hil egin 
ziran-eta. Ogi honetatik jaten dauana betiko bi-
ziko da».  

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
 
ESKARIAK 
 
† Jainkoaren jakituri-egarriaz jo daigun eskale 


